WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, 24.01.2012 r.

BOŚ S.A. i EBI podpisały umowę operacyjną dotyczącą uruchomienia Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim.
W dniu 24 października 2011 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
podpisały umowę operacyjną, na mocy której BOŚ S.A. będzie pełnił rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla
Inicjatywy JESSICA w woj. śląskim.
Głównym celem Inicjatywy JESSICA na Śląsku jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez
zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców.
System wdrażania Inicjatywy JESSICA w woj. śląskim wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego (RPO WSL), Poddziałanie 6.2.3 – Rewitalizacja - JESSICA. BOŚ S.A. został wybrany do zarządzania
funduszem w wysokości ok. 242 mln PLN.
Do podstawowych zadań BOŚ S.A. jako FROM należeć będzie identyfikacja, jak również analiza i ocena pod względem
formalnym, finansowym i merytorycznym oraz finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych, zgodnie z celami
zawartymi w RPO WSL.
O wsparcie finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA będą mogły ubiegać się między innymi jednostki samorządu
terytorialnego, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, instytucje otoczenia biznesu oraz inne
podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Województwo śląskie jest trzecim po zachodniopomorskim i pomorskim, województwem w którym środki JESSICA w
formie preferencyjnych pożyczek będą dostępne dla wnioskodawców realizujących projekty rewitalizacyjne za
pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska S.A.

Kredyt z linii kredytowej EBI JESSICA
Kredyt inwestycyjny z linii EBI (Europejskiego Banku inwestycyjnego) umożliwia długoterminowe współfinansowanie
projektów miejskich udzielanych w ramach Inicjatywy JESSICA
Komu oferujemy kredyt?
Beneficjentom Inicjatywy JESSICA, w tym szczególności podmiotom segmentu finansów publicznych, w tym
jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwom komunalnym oraz firmom z sektora MŚP
Klientom, którzy złożą dokumentację aplikacyjna dla Pożyczki JESSICA
Klientom posiadającym zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty kredytów i innych rodzajów finansowania wraz
z odsetkami w terminach i na warunkach określonych w umowie
Klientom posiadającym prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu

Warunki kredytu:
Przeznaczenie: projekty miejskie finansowane w ramach Inicjatywy JESSICA, w tym w szczególności w
następujących:
o ochrona środowiska,
o infrastruktura związana z poprawą jakości życia mieszkańców terenów miejskich,
o efektywność energetyczna,
o zdrowie,
o edukacja,
o turystyka
Okres finansowania: minimum 4 lat W przypadku współfinansowania linią EBI projektów w ramach Inicjatywy
JESSICA, maksymalny okres finansowania nie może przekroczyć okresu finansowania Pożyczki JESSICA
Waluta: PLN
Kwota kredytu: do 50 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, pod warunkiem, że suma wartości kredytu z
linii EBI oraz wartość Pożyczki JESSICA nie przekroczy 90% całkowitej wartości projektu netto.
Wartość projektu: do 25 mln EUR lub równowartość w PLN
Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat, najpóźniej do 31grudnia 2015r

Przydatne linki: www.cprsa.pl, www.ppp-silesia.pl, oraz platformie www.slaskie.pl.

